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एके हदलळी आबाऱात काऱे ढग दाटून आरे. वलजा 
चभकल्मा आणण गडगडाट झारा. आकाळातून एक 
लीज मेऊन एका ननष्ऩणद भतृप्राम झाडालय 
कोवऱरी. ते झाड ऩटकन ऩेटरां. शलेच्मा झोतानां 
वगऱां  जांगर ऩेटामरा लेऱ रागरा नाशी. 



“आग!” धुयाच्मा लावानां तो छोटा ऩोऩट ओयडरा. “आग 
रागरी आशे. नदीच्मा हदळेने ऩऱा..” “ऩऱा रलकय.!” 
भग ऩांख पडकालत तो छोटा ऩोऩट ऩण नदीच्मा हदळेनां 
उडामरा रागरा. चचभणीवायखांच त्मा ऩोऩटारा उडता 
मेत शोतां.  
जांगराच्मा लरुन आकाळात उडताना त्मारा खारी 
आगीच्मा ज्लाऱा हदवत शोत्मा. जांगरातरे शजायो लऴाांचे 
जुनेऩुयाणे लषृ ऩण आगीत जऱून खाक शोत शोते. प्राणी 
त्मा आगीत अडकरे शोते. ऩऱून जामराशी त्माांना 
कोणताच भागद नव्शता. तेलढ्मात ऩोऩटारा त्मा प्राणमाांना 
लाचलामची एक मुक्ती वुचरी.  



छोटा ऩोऩट नदीच्मा हदळेनां उडतच याहशरा. नदीजलऱ 
आधीच ककत्मेक प्राणी वुयक्षषत आवया ळोधामरा गोऱा 
झारे शोत.े त्माांना तो म्शणारा, “शत्ती, तू तुझ्मा वोंडते 
ऩाणी घेऊन त्मा आगीलय पलाये भाय. आम्शी नदीत आभचां 
अांग भबजलतो. ऩानाांच्मा द्रोणाांभध्मे ऩाणी घेऊन आम्शी 
आग वलझलामचा प्रमत्न कयतो. चरा, वगऱेजण भभऱून 
आऩरां जांगर आणण आऩल्मा भभत्ाांना लाचलूमा.”  
ऩण नदीच्मा ककनाय्् ्मालय जभा झारेरे प्राणी शताळऩणे 
म्शणारे, “ऩोऩटा, आता कोणीच काशी करु ळकणाय नाशी. 
खूऩ उळीय झाराम.” 
“शो.. शे फयोफय आशे”. चचत्ता म्शणारा. “भी खयां तय लेगानां 
धालतो. ऩण आगीच्मा ज्लाऱा त्माऩेषाशी लेगानां 
रऩेटतात.” 
“आणण आम्शी ककतीशी ळक्क्तळारी अवरो ..” शत्ती जया 
ओयडूनच म्शणारा.. “तयी आम्शी त्मा ज्लाऱाांळी वाभना 
करु ळकत नाशी.” 
“शताळ ऩरयक्थथती आशे…” वगऱेच प्राणी म्शणारे. 
  



ऩण तयीशी त्मा छोट्माळा ऩोऩटारा आळेचा ककयण हदवत 
शोता. त्मानां आऩरे चचभुकरे ऩांख ऩाणमात फुडलरे आणण 
चोचीत ऩाणी घेऊन जांगराच्मा हदळेनां उडरा. 
आगीच्मा ज्लाऱा छोट्मा ऩोऩटारा रऩेटामचा प्रमत्न कयत 
शोत्मा. त्मा ज्लाऱाांचा चटका फवत शोता. आकाळ काळ्मा 
धुयानां भाखरां शोतां. वलद फाजूांनी ज्लाऱा उठत शोत्मा. ऩण त्मा 
आगीतून थलत:रा लाचलत छोटावा ऩोऩट धाडवानां 
आकाळातून उडत शोता. 



जांगराच्मा भध्मबागात जाऊन ऩोऩटानां आग क्जथे 
वलादत जाथत धुभवत शोती नतथे आऩरे ऩांख 
पडपडलरे. त्माच्मा ऩांखाांना रागरेरे ऩाणमाचे थेंफ 
भोत्मावायखे चभकत आगीत जाऊन ऩडर.े ऩोऩटानां 
तोंडात धयरेल्मा ऩानाांच्मा द्रोणातरांशी ऩाणी नतथे 
ओतरां. ऩाणमाच्मा त्मा थेंफाचा “चुयद” अवा आलाज 
शोऊन त ेथेंफ षणाधादत नाशीव ेझार.े 
  



त्मानांतय तो छोटा ऩोऩट ऩयत नदीच्मा हदळनेां गेरा. 
त्मानां ऩयत एकदा नदीत फडुी घेऊन ऩांख ओरे केर.े 
ऩयत ऩानाांच्मा द्रोणात ऩाणी घेतरां.  
“त ूआभच्माफयोफय मा नदीककनाय्् ्मालयच थाांफ”. 
एक प्रेभऱ शयणानां त्मारा वलनांती केरी. “आगीत 
शोयऩऱामरा ऩयत जाऊ नको.” 



“शे फयोफय आशे”. वाभर्थमदळारी लाघ म्शणारा. “आगीनां 
रऩेटरेल्मा जांगरारा ऩाणमाचे काशी थेंफ लाचलू ळकणाय 
नाशीत.” 
“आता खऩूच उळीय झारा आशे”. फाकीचे प्राणी म्शणारे. 
“छोट्मा ऩोऩटा, इथे आभच्माफयोफयच वुयक्षषतऩणे 
यशा.”  
“कोण जाणे, आऩरे प्रमत्न वपरशी शोतीर”. छोटा 
ऩोऩट दभ खात म्शणारा. “भी भाझे प्रमत्न चारू ठेलणाय 
आशे.” अवां म्शणनू छोटा ऩोऩट ऩयत एकदा जांगराच्मा 
हदळेनां उडरा. त्मानां ऩयत ऩांख पडपडलून त्मातरां आणण 
द्रोणातरां ऩाणी खारी वाांडरां. ऩयत एकदा “चुयद” अवा 
आलाज आरा. 
अळा प्रकाये “नदीकडून जांगराकड.े. जांगराकडून 
नदीकड”े अळा खेऩा तो छोटा ऩोऩट घारत याहशरा. 
त्माचे डोऱे धुयानां चुयचुयत शोते. त्मारा खोकरा मेत 
शोता. ऩण तयीशी तो अथकऩणे आऩरां काभ कयत शोता. 
  



त्माचलेऱी आकाळातनू काशी देलीदेलता चाररे शोत.े 
नबाच्माशी लयती आऩल्मा भशारात फवनू एकभेकाांळी 
शवतखेऱत गप्ऩा भायत शोत.े त्माांचां भथतऩकैी जेलण 
चाररां शोतां. त ेभद्माचाशी आथलाद घेत शोत.े त्मातल्माच 
एका देलतनेां रशानळा ऩोऩटारा उडताना ऩाहशरां. “त ेऩशा..” 
ती म्शणारी. “तो छोटावा फेअक्कर ऩषी ऩाणमाच्मा चाय 
दोन थेंफाांनी जांगरातरी आग वलझलामचा प्रमत्न कयतोम.” 
“शा तय वलनोदच आशे..” दवुयी एक देलता म्शणारी.  
“अळक्म आशे..” नतवयी एक देलता म्शणारी. 
“आऩण अमळथली शोणाय शे त्मारा वभजत नाशी का..” 
ऩहशरी देलता म्शणारी. 





त्मानांतय ऩहशल्मा देलतेनां आऩरी वोन्माची थाऱी आणण 
चाांदीची लाटी फाजूरा वायरी. नतनां एका गरुडाचां रुऩ 
धायण केरां. भग आऩरे वलळार ऩांख पडपडलत तो 
छोट्मा ऩोऩटाऩाळी गेरा. 

जेव्शा छोटा ऩोऩट जांगरातल्मा आगीच्मा लरुन उडत शोता 
तवे्शा गरुड त्माच्माजलऱ गेरा आणण म्शणारा, “अये तू 
चचभुकरा आशेव. ऩयत जा फयां..” गरुड आऩल्मा बयदाय 
आलाजात म्शणारा, “ऩाणमाच्मा मा चाय दोन थेंफाांनी 
जांगरातरी शी आग वलझणां ळक्म नाशी. जय क्जलांत यशामचां 
अवेर तय आता थाांफ. नांतय खूऩ उळीय झारेरा अवेर.” 
ऩण रशानळा ऩोऩटानां गरुडाचां वाांगणां ऐकून न 
ऐकल्मावायखां केरां. “गरुडा.. ” तो आऩल्मा नाजुक 
आलाजात म्शणारा, “भाझ्माकड ेआत्ता लेऱ नाशी. भरा 
तुझा वल्रा नकोच आशे. भरा तुझ्मा भदतीची गयज 
आशे.” अवां म्शणून ऩोऩट ऩयत आऩल्मा काभारा जुांऩरा. 
वोनेयी गरुडारा शे ऩाशून आश्चमद लाटरां. प्रत्मेक षणी 
आगीची धग आणण ज्लाऱा उपाऱत शोत्मा. भग गरुड 
आऩरे ऩांख पडपडलत लय थांड शलेत उडारा. 
   



गरुडाच्मा डोळ्मावभोय अजून तो रशानवा ऩोऩटच 
तयऱत शोता. इतय देली-देलता थट्टाभथकयीत आणण 
खाणमावऩणमात भश्गुर शोते. खारी जांगरात आग 
ऩवयत चाररी शोती. आऩल्मा आमुष्मात त्मा देलतेरा 
प्रथभच थलत:ची ळयभ लाटरी. “ळेलटी, आऩण वलदजण 
देल आशोत. आऩल्मारा काशी तयी कयामरा शलां.” 
त्मानांतय अचानक तो वोनेयी गरुड शभवून शभवून 
यडामरा रागरा. त्माच्मा डोळ्मातून अश्रुधाया लशामरा 
रागल्मा. त्मा अश्रूरुऩी थांड ऩालवावायख्मा धाया 
जांगरातल्मा आगीलय, जनालयाांलय आणण छोट्मा 
ऩोऩटालय कोवऱल्मा. 



“भग काम झारां?” क्जथे क्जथे वोनेयी गरुडाचे अश्रू ऩडरे 
नतथरी आग वलझत गेरी. जऱरेल्मा पाांद्मालयचे 
ऩाणमाचे थेंफ भोत्मावायखे चभकामरा रागरे. 
शोयऩऱणाय्् ्मा जभभनीची तरखी  ते अशू्र वऩऊन कभी 
झारी. क्जथे कुठे ते अश्रू वाांडरे नतथे ऩयत हशयव्मा 
योऩाांनी भान लय काढरी. ते नलजीलनाची वांजीलनी 
देणाये अश्रू ठयरे. जभभनीत कोऱळावायखी भाती बेदनू 
नलीन अांकुयाांनी जोभ धयरा. पाांद्मा, त्मारा चभचभती 
ऩानां आणण यांगीफेयांगी पुरां ऩयत एकदा फशयरी. 



छोट्मा ऩोऩटारा नलीन ऩांख पुटरे. त्माच्मा ऩांखाांचा 
यांग, रार, ऩानाांवायखा हशयला, वमूदककयणाांवायखा 
वऩलऱवय आणण नदीच्मा ऩाणमावायखा ननऱा शोता. त े
यांग वलरषण भोशक हदवत शोत.े ऩोऩट वयेुख हदवत 
शोता. 
“आता आग वलझरी आशे.” छोटा ऩोऩट आनांदानां 
म्शणारा.. “फघा, धोका टऱरा आशे.” 
वगऱे प्राणी एकभेकाांकड ेआश्चमादनां ऩशामरा रागर.े 
अश्रूांच्मा ऩालवानां त ेऩण तकुतकुीत हदवत शोत.े 
कोणत्माच प्राणमारा वदैुलानां जखभा झाल्मा नव्शत्मा. 
“णझांदाफाद..” वगऱे प्राणी एकभखुानां ओयडर.े. “छोटा 
ऩोऩट आणण जादचूा ऩाऊव. णझांदाफाद..!” 



आता ननळ्माबोय आकाळात रशानगा ऩोऩट 
भभत्ाांफयोफय खुऴीत उडत शोता. त्मारा क्जतकां  जभरां 
नततकां  त्मानां केरां आणण जांगर आणण प्राणी 
दोघाांनाशी लाचलरां. 



वभाप्त   




